krájíme od středu shora, jde to
ale ztuha, většinou musíme ještě přitlačit druhou
rukou na tupou stranu
čepele nože. Z obou
půlek plodu vybereme
lžící jádřinec se semeny a měkkými vlákny,
pak dýni nařežeme
podle potřeby – na
čtvrtky nebo na
ještě menší kousky.
Pokud je třeba dýni
oloupat, můžeme na
Plody s měkkou dužinou, jakou mají
plody s měkčí slupnapř. odrůdy Halloween, se dají
kou použít škrabku
snadno krájet, ke kuchyňské úpravě
na brambory, u druhů
se však nehodí.
s tvrdou slupkou musíme ovšem
použít nůž. Čerstvě sklizené
podložce, např. ke stolu či k pracovní
mladé plody, především ty s tenkou,
desce.
žlutě, oranžově a červeně zbarvenou
Poté plod položíme plochou stranou
slupkou, loupat většinou nemusíme.
dolů na stabilní pracovní plochu. Dýni
U dýně Hokkaido nemusíme loupat ani
větší plody, slupka při tepelné úpravě
změkne. Pokud nepoužijeme všechnu
dužinu najednou, můžeme zbytek uložit
do chladničky. Před dalším použitím
musíme odříznout zaschlé řezné plochy,
až se objeví čerstvá dužina.

Náš
tip

Pokud nemáme
vhodný nůž nebo nám
nestačí síly, můžeme
vyzkoušet osvědčený
trik: dýni necháme
spadnout z výšky asi
1 m na kamennou nebo
dlážděnou podlahu. Tak
se rozlomí nebo alespoň
praskne a nožem ji pak
můžeme snáze rozřezat.

180–200 ˚C zhruba 30–60 minut do
změknutí (podle velikosti). Pečené
dýně můžeme podávat jako samostatný

pokrm, jako přílohu, nebo je využít
k dalšímu zpracování.
Obměna: půlky nebo plátky dýní
můžeme posypat nastrouhaným sýrem
a ještě je zapéci. Půlky menších dýní
můžeme také plnit různými náplněmi
podobně jako cukety. Pokud pečeme
v troubě maso, můžeme k němu přidat
pokrájené dýně – získáme tak v jednom
kroku hlavní pokrm i přílohu.

Dušení v tlakovém hrnci
nebo v mikrovlnné troubě

V tlakovém hrnci pokrájené dýně
dusíme s trochou vody 10–15 minut
doměkka. V mikrovlnné troubě změknou nakrájené kousky dýní za zhruba
4–8 minut.

Základní způsoby přípravy dýní
Pečení v troubě

Tímto způsobem můžeme připravovat
malé i velké dýně – očistíme je, zbavíme jader, přepůlíme, případně pokrájíme. Loupat je nemusíme, u některých
druhů slupka změkne, dužinu těch se
silnou slupkou zase můžeme po upečení
vybírat pohodlně lžící. Před pečením
dýně na řezných plochách potřeme
máslem či pokapeme olejem, osolíme
je, opepříme a podle chuti okořeníme.
Dýně vložíme na plech nebo do gratinovací misky a pečeme je při teplotě
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Jaké dýně kupovat?

Pokud si dýně nepěstujeme sami, před nákupem je potěžkáme
v ruce. Přednost dáme dýním, které jsou vzhledem ke své velikosti
těžké – lehké dýně budou spíš plné semínek než dužiny. Vybírat
bychom také měli nepoškozené plody (aby se nekazily a nehnily)
a se stopkou (aby nevysychaly). Stopka nesmí být hladká a zelená,
nýbrž zdřevnatělá – pak je dýně správně zralá.

13

Kromě dýní, které nacházejí uplatnění v kuchyni,
si můžeme koupit nebo vypěstovat i tykvičky
okrasné. Jsou jedlé, jejich originální vzhled je ale
přímo předurčuje ke zdobení.

Okrasné
tykvičky

O

krasné odrůdy tykví nemají
nijak výjimečně chutnou dužinu, ale o to zajímavější vzhled.
Zářivé barvy, zajímavé vzory a půvabné i bizarní tvary z nich činí přímo
výtvarné objekty. V době květu i zrání
zdobí zahradu, zralé plody pak slouží
jako dekorace. V kuchyni vytvoří
dokonalé rustikální zátiší, rozsvítí
chodbu, mohou vítat hosty na
zápraží…
Okrasné dýně lze
pěstovat na záhonu,
kde se plazí jako
půdopokryvné rostli-

ny. Mohou se ale pnout i po oporách
– například po plotu či pergole, nebo
po nejrůznějších konstrukcích, které pro
ně vytvoříme z tyček. Šetří
tak místo na zahrádce
a působí velmi pěkně:
mají dekorativní, husté
listy a květy, a když se
na sklonku
léta začnou
vybarvovat
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Náš
tip
Dekoraci s okrasnými tykvičkami
pro jistotu vždy usadíme
na podložku, které nevadí
plíseň, nebo kterou můžeme
postrádat. Tykvičky totiž dokážou
nenápadně plesnivět odspodu.
My si toho ale nemusíme celé
týdny všimnout a podložka už
může být k vyhození.

jejich plody, slouží jako dokonalé
okrasné rostliny. Okrasné dýně lze
pěstovat i ve větších nádobách
na zahradě i na balkonu.

Jak pěstovat a sklízet

Semena vyséváme od poloviny
května. Na záhonu je třeba dodržovat alespoň půlmetrové rozestupy,
pokud se

rostliny budou pnout vzhůru, postačí
30–40 cm. Jako všem tykvím jim svědčí
výživná půda a dostatek slunce.
Plody ležící na zemi je vhodné podložit
neglazovanou dlaždicí či plochým kamenem. Chrání je proti vlhkosti a hnilobě
a navíc akumuluje teplo, čímž urychluje
dozrávání.
Okrasné dýně můžeme sklízet v září
a ještě i v říjnu. Ideální termín nelze
určit podle kalendáře – lépe nám napoví
dýně samotné. Měly by být dobře
vyzrálé, neboť nedostatečně zralé
plody mohou
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